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Johdanto

• Tarkoituksena oli selvittää Etelä-Suomen alueella kerättävän erilliskerätyn 
biojätteen määriä maakunnittain. Tehdyllä kyselyllä kartoitettiin myös 
biojätteen käsittelymenetelmiä, mahdollisia tulevaisuuden näkymiä sekä alan 
haasteita

• Tarkasteltavia maakuntia olivat Etelä-Karjala, Uusimaa, Kanta-Häme, Päijät-
Häme, Varsinais-Suomi sekä Kymenlaakso. 

• Työn toteutuksessa käytettiin Webropolin sähköistä kyselylomaketta

• Kysely lähetettiin kaikille tiedossa olleille Etelä-Suomen biojätehuoltotoimijoille.

• Kyselyn toteuttivat HAMKin Biotalouden opiskelijat talven 2013-2014 aikana
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Biojätteiden lajitteluohjeistus

• Biojätteiden lajitteluohjeissa oli hieman 
eriäviä käytäntöjä eli eroja mitä 
biojätekeräilyyn saa laittaa.

• Kompostointikäsittelyyn meneviin 
biojätteisiin (verrattuna biokaasun 
tuotantoon) hyväksytään laajemmin eri 
jakeita 

• esim. kasvit multineen

• Kyselyssä määritellyn listan (kuva 1) 
ulkopuolelta biojätteeksi miellettiin:

• pienet luut, kauppojen pakattu biojäte, 
pilaantuneet elintarvikkeet

• ei kuitenkaan kuivia kasvinosia 
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Kuva 1 Vastaajien antama ohjeistus biojätteiden 

lajittelusta. Alla olevat arvot kuvaavat 

vastaajien määrää n=13.

https://report.webropolsurveys.com/reports/ViewReport.do?client=D6AE1732-C0EA-47FF-9C05-49B5DB9CB80E&formId=62B1E1A8-6FDB-40B1-B071-8AE6550A6C74&reportId=689260
https://report.webropolsurveys.com/reports/ViewReport.do?client=D6AE1732-C0EA-47FF-9C05-49B5DB9CB80E&formId=62B1E1A8-6FDB-40B1-B071-8AE6550A6C74&reportId=689260
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Erilliskerättävät biojätteet ja biojätteen käsittely 
alueittain tn/a

127 000 tn

29 100 tn

16 200 tn

32 000 tn

24 800 tn

17 700 tn

Erilliskerätty
Biojäte
(’PYLVÄÄT’) 
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*Labio 60 ktn/vEnvor 84 ktn/v

Kymen bioenergia 
19 ktn/vSt1 17 ktn/v

Etelä-Karjalan jh
34 ktn/v

KompostointiMädätys Etanoli

Biologinen käsittelykapasiteetti (’pallot’)

Käsittelykapasiteetti n. 274 000 tn
Erilliskerätty biojäte n. 246 800 tn (yhdyskunta + teol.)
Erilliskerätty biojäte n. 200 400 tn (yhdyskuntajäte)

Tuleva kokonaiskapasiteetti 60 ktn/a

Rakenteilla oleva kapasiteettilisäys

HSY

* Labion uusi mädätyslaitos korvaa osan kompostoinnista
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Erilliskerätyn biojätteen käsittely Etelä-
Suomen alueella

• Etelä-Suomen alueella erilliskerätty 
biojäte käsiteltiin v. 2013 lähinnä 
kompostoimalla tai mädättämällä. 

• HSYn ja Labion 2014-2015 
käynnistyvät kuivamädättämöt 
nostavat biokaasutuoton osuutta

• Ainoastaan poikkeustilanteissa 
erilliskerättyä biojätettä menee 
polttoon tai kaatopaikan penkkaan

54 %
42 %

4 %

Kompostointi

Mädätys/biokaasun tuotto

Biopolttoaineen valmistus

Kuva 2 Etelä-Suomen alueella erilliskerätyn biojätteen käsittely 
vuonna 1/2014 tehdyssä kyselyssä
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Havaittuja haasteita ja kehitysehdotuksia
• Kiinteistön haltijan järjestämä kuljetus ja pitkät kuljetusmatkat koettiin osittain toimimattomaksi

• ’Taloudellisesti ja ympäristön kannalta parasta olisi käsitellä syntynyt biojäte mahdollisimman 

lähellä jätteen syntypaikkaa’

• ’Keräilykustannukset ja ympäristökuorma ovat alueellamme tutkitusti kovemmat kuin vaikutus 

hyödynnettäessä energiana sekajätteen joukossa. Biojätteen käsittelyratkaisut ovat sangen suuria 

investointeja. Esim. jätepolttoaineen tuotantoinvestoinnit eivät ole houkuttelevia, kun lainsäädäntö 

ei velvoita bioperäisen polttoaineen jakeluun enää kuin muutaman vuoden. Olisi myös hyvä jos 

laitosten lopputuotteille olisi markkinoita lähellä laitoksia. Nyt näin ei tunnu olevan. ts. biojätteen 

erilliskeräys on kallista ja ympäristöä kuormittavaa’

• ’Biojätteiden keräystä voisi tehostaa omakotitaloalueilla tarjoamalla jätekuljetusliikkeiden puolesta 

palveluita, esim. yhteiskeräyspisteitä myös biojätteelle’

• Luokan 3 sivutuotteen kuljetus- ja käsittelyvaatimukset koettiin myös yhdessä vastauksessa hankaliksi 

toteuttaa ja myös heikosti valvotuksi. 

• Ehdotuksena todettiin, että asiat tulisi keskittää yhdelle viranomaistaholle. 
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Johtopäätökset

• Maakuntakohtainen biojätteiden syntyselvitys kyselytutkimuksen avulla 
osoittautui tulosten tulkinnan osalta hankalaksi yli rajojen liikkuvien 
biojätevirtojen vuoksi. 

• Yhdyskunnista kerätyn biojätteen osuus syntyvästä kokonaisjätteestä on Etelä-
Suomessa (n.16%), joka on hieman korkeampi, kuin keskimäärin koko Suomessa 
(n. 13%).

• Foodspill (Silvennoinen ym. 2012) tutkimuksessa saatiin keskimääräiseksi 
ruokajätteeksi 62-86 kg/as/vuosi. Tämän kyselytutkimuksen perusteella sama 
tulos on tutkitulla alueella n. 67 kg/as/vuosi. Foodspill tutkimuksessa on 
mukana elintarviketeollisuudesta jyvitetty määrä per hlö samoin sekajätteeseen 
joutuva biojäte. Näin ollen kyselytutkimuksella saadut tulokset näyttäisivät 
hieman korkeammilta. Osa syynä voi olla kyselytutkimuksessa maakuntarajojen 
yli kulkeutuvat jätteet.
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Silvennoinen, K., Koivupuro, H-K., Katajajuuri, J-M., Jalkanen, L., Reinikainen, A., 2012. Ruokahävikki Suomalaisessa 
ruokaketjussa, Foodspill 2010-2012 – hankkeen loppuraportti. MTT raportti 41. Juvenes Print- Tampereen yliopistopaino Oy.
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Johtopäätökset jatkuu…

• Biojätteen käsittelykapasiteetti alueella on hieman samalta alueelta kerättyä 
biojätemäärää suurempi.

• Biojätteen kierrätysvelvoite erilliskerätyn biojätteen osalta näyttäisi toteutuvan 
tutkitulla alueella. Kokonaiskierrätystavoitteen tarkastelemiseksi tarvitaan 
enemmän tietoa syntyvästä sekajätteestä sekä muista kierrätetyistä 
materiaaleista (paperi, lasi ym.)

• Kompostointi yhä määrällisesti hallitseva käsittelytapa, mutta biokaasun 
tuotanto on lisääntymässä.
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